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Brașovu, 4 Decemvre 1887.
Situațiunea s'a înăsprită.
Așa ne spune o telegramă din Viena, ce 

amu primit’o a<jl dela biroulu de corespondență.
Causa acestei înăspriri suntu nonele măsuri 

militare, ce le a luată Rusia și pe cari le anunță 
într’unu articula (jiarulu oficială militară din Pe- 
tersburgu ,, Rusiei Invalid11.

Pentru puterile cari s’au aliată în scopă, 
se (Jice, de-a susținea pacea, adecă pentru Ger
mania, Austro-Ungaria și Italia — ne spune mai 
departe telegrama n6stră din Viena — se ivesce 
acum necesitatea de a lua contra-măsurl mai e- 
nergice și de a nu se mai mărgini la măsurile 
pregătit6re.

D6că acăstă afirmare se face în urma unei 
inspirațiuni primite dela guvernă — și în casulă 
de față credemu că așa este — atunci în ade- 
v6ru trebue să se fi înăsprită f6rte tare situa- 
țiunea.

Până acum se spera în Viena, că hotărîrea 
luată de marele consiliu militară de acolo, ca 
să nu se trimită deocamdată trupe în Galiția, 
va îndemna pe guvernulă rusescu de a sista și 
elă din parte’șl trimiterea de trupe în Polonia 
rus6scă. Acum deodată vine „Ruski Invalid“ și 
anunță nouă ordine de concentrare.

Nu cundscemu încă ctiprinsulft articolului 
acestui cjiară militară rusescă, der nu mai încape 
îndoălă, că nouăle m&siiri militare, ce le anunță, 
privescă înmulțirea corpuriloru de armată la gra
nița austro germană, căci allfelă nu ne-amfi pută 
esplica necesitatea ce se accentuăză, ca puterile 
aliate să ia măsuri mai energice militare.

piarele prtissiane nu îiicdtă de a alarma pe 
AustriacI, descrhndu-le ca fdrte seri6.se mișcările 
de trupe rusesel și îndemnându’i mereu a se 
pune cu t6tă energia în stare de apărare și a 
nu sta cu manile în sînă. „Borsen-Courier11 de 
alaltaerl declară, că pregătirile rusesel suntu cu
rate pregătiri de răsboiu și că nu 120,000 6menl, 
ci 210,000 6menl suntu deja concentrați în Po
lonia rusăscă.

Bătătoru la ochi este, că acum și organele 
ministeriului de esterne din Viena au începută 
? secunda foile din Germania în ceea ce pri- 
vesce afirmarea, că situațiunea militară pretinde 
ca monarchia ndstră să’șl înmulțăscă forțele sale 
militare în Galiția.

„Fremdenblatt11 dela 14 1. c. vorbindu des 
pre situațiunea din afară, (|ice că raporturile di
plomatice ale împărăției habsburgice cu Rusia 
suntu amicabile și că situațiunea politică nu es- 
cliide nicidecum posibilitatea unei paclnice re- 
solvăii a greutăților!! esistente, dăr nu totu așa 
de satisfăcătdre este situațiunea militară, ci ea 
trebue din contră să deștepte seri6.se îngrijiri.

Organulă contelui Kalnoky arată mai de
parte, că trupele rusesel se înmnlțescă mereu în 
cerculu militară alu Varșoviei și dice că aceste 
concentrări rusesc! voru sili în cele din urmă și 
pe Austria de a’șl înmulți contingentulu trupe- 
loru în provinciile mărginașe. In fine vorbindu 
de aliați, cari asemenea au interesă ca să ve<jă 
pe monarchia ndstră pregătită contra oricărui 
periculu, (jice, că guvernulă îșî va da totă si
lința de a susține bunele relațiunl politice cu 
Rusia, d6r îji este totodată conseiu de datoria, 
de a veghia, ca pentru casulă când stăruințele 
sale n’ară fi încoronate de succesu, situațiunea 
militară a monarchiei se nu ajungă a fi, dela înce
pută mai nefavorabilă pentru ea.

Cu alte cuvinte „Fremdenblatt,11 celă inspi
rată de contele Kalnoky, e de părere, că și 
Austria va trebui să concentreze trupe în Galiția, 
ca să se restabilescă echilibrulu militară dintre 
ambele state la graniță, echilibru pe care mai 
alesă foile prusiane îlă găsescă a<jl alterată în 
defavorulă Austriei.

Pe când diarele ofici6.se din Germania și 
Austria pregătesc!!, astfel opiniunea jjublică pen 
tru „măsurile energice,“ ce este în ajună a le 
lua guvernulă din Viena, (jiarele centraliste ger
mane din Viena în frunte cu „Neue freie Presse“ 
nu voră se credă în răsboiu, pentru că nu potă 
descoperi nici o causă, care ar motiva acum ună 
răsboiu cu Rusia și suntu de părere, că prin- 
tr’ună zelu prea mare în luarea de contra-măsurl 
„energice11 militare s’ar compromite numai silin
țele pentru susținerea păcii, fără a se mări tăria 
de apărare a monarchiei.

Este interesantă acestă aparițiune și ciudată 
lucru este, că de o parte organulă ministrului 
de esterne din Viena împută numiteloru foi vie- 
nese prea mare optimismu în apreciarea situa- 
țiunei, de altă parte organulă guvernului ungu 
reșcă „Pester Lloyd“ le impută că dovedescă 
frică și slăbiciune.

„Cetimu în foi austriace11 — scrie „Pester 
Lloyd“ — „ună pater peccavi formală la adresa 
Țarului, escusărl, că noi n’arnu întreprinsă nici
odată nimicu, ce ar pută să mâhnăscă pe Ru
sia, nimicu, ce nu ar aproia Germania, că în- 
tr’ună cuventiî sunt.emu f6rte bravi și vomă fl 
bravi și de aci încolo.'1

F6ia ungurescă nu gâsesce motivă pentru o 
asemenea atitudine descuragiată, se încărca a do
vedi câtă de greu îi va fi Rusiei de a’șl mobi- 
lisa trupele sale, pe când Austro-Ungaria în 14 
dile Îșî păte mobilisa tăte forțele ’sale armate. 
Mai are mare încredere și în „genială11 contelui 
Andrassy, care, după e a echiămată se scape mo
narchia din periculu, și după ce face o asemă
nare între forțele nesuficieute militare, de cari a 
dispusă contra Rus:ei la 1812 Napoleonu I, și 
între forțele de cari dispune acjl monarchia n6s- 
tră, forțe superiore celoră rusesel în ce privesce 
infanteria, trupele technice și intendența, încheie 
c.u următărele cuvinte: „Rusia nici pe departe 
nu e acela stătu, care să ne p6tă insufla frică— 
dăr vecjl bine, amă trebui să avemu curagiu!^

Aceste s’au scrisă înainte de a se semnala 
situațiunea ca „înăsprită.11 Acum lucrurile se 
schimbă și faptele voră vorbi. In curendă se 
va dovedi dăcă este basată său nu afirmarea or- 
ganeloră inspirate ale ministeriului de esterne, 
că relațiunile politice ale monarchiei năstre cu 
Rusia suntă bune; se va dovedi dăcă nu cumva 
situațiuuea militară încordată va altera și situa
țiunea politică.

Francia și Germania.
frontiera germană de cătră franc’a e ocupată ac

tualmente de urmălorele trupe: In drepta, pe cursulă 
de mijlocă ală riului Mosela, a 16 a divisiune a corpului 
ală 8-lea de armată; spre stânga, in fața Belfortului, a 
29 divisiune din ală 14-lea corpii; in dosulă ei e întregi) 
reslnlă corpului și divisia Palatinatului. — Afară de for
țele acestea e, intre Metz și Slrassburg, întregii corpulil 
ală 15 lea. Efectivulă totala alo acesloru trupe se corn 
pune dm 86,700 omeni, 15,000 de cai și 330 tunuri cu 
caii lorO.

Până acum trei luni de <UP, francia nu opunea, 
la fruntariile sale, aeestorO trupe ună efectiva egală. Ac- 
lualulă ministru de răsboiu a reparată acăslă diferență. 
EiO a sporită trupele dela fruntarii cu 20 003 de omeni, 
între caii 3 regimente de cavalerie. A adăugată pe urmă 
corpului ală 6 la detașamente însemnate din corpurile ală 
3-)ea și 7-lea , iote aceste trupe suntă în stare de-a 
intra în campanie. Totalulă loră e de 90.000 de Omeni, 
cu 400 de tunuri.

Scrisore de aderință adresată generalului 
Titiiană Doda.

Domnule Generală !
Enunciațiunile Ilustrității Tale, cuprinse în 

scrisărea din 10 Octomvre a. c., adresată preșe

dintelui camerei deputațiloră, alegătorii partidului 
națională română din cerculă electorală Abrudă- 
Roșia Corna le-au considerată la prima ivire ca 
adevărata oglindă în carea se vede apriată fal
sificarea dreptului publică alu țârei prin cercu
rile conducăt6re. Au considerată alegătorii acestui 
colegiu bărbătdsca, dămna și prudenta ținută a 
Ilustrității l.ale de o victoriă strălucită a întregei 
națiuni, pre carea de astă dată ai representat’o, 
și totă odata drepții punctă de mânecare pentru 
viitorea conduită politică a tuturoră Româniloră 
dm Transilvania, Ungaria și Bănafu; pentru că 
acelea inv61vă adevăratulă patriotismu, și ade
vărata iubire de patria, tronă și națiune.

Priniesce Ilustre Generale pentru aedstă 
bravă și patriotică ținută sincerile n6stre felici
tări și unanima ndstră declarațiune de aderință. 

Să trăescl la mulți ani Ilustre Eroule!
Din ședința comitetului electorală a alegă- 

toriloră partidului națională română din Abrud- 
Roșia-Corna, ținută în 11 Decemvre 1887. 
A. filipil, preș. club. naț. A. Papiu, secret, club, elect.

Regele Milaml și Scupcina.
Regele Milană ală Serbiei primindă Scup- 

cina (camera) in cor porecli respunsulă la me- 
sagiulă tronului, a adresată o vorbire cătră mi1 
nistri și deputațl, din care reproducemă din „Cor- 
respondance de l’Est'1 următărele:

Decă așu fi primita adressa în forma în care vo- 
iați să o compunețî, suntă deplina convinsă, că în 24 
de ore aeelă stată vecină, care în cei din urmă șăpte 
ani ne-a dată atâtea dovedi de cea mai sinceră amiciția, 
ne-ar fi pusă întrebarea, că adecă ce vrea corpulă le- 
giutoră ală Serbiei. Mai departe vrău să vă spună pe 
față, că ați voită să puneți in adressă și astfelă de lu
cruri, care vatămă drepturile corânei, de esemplu am- 
nestiarea unoră 6menl. cari au ațițată contra regelui și 
a statului. Sjiați forte bine, că numai eu suntă îndrep
tățită a acorda amnesliă, și eu nu lasă să mi se scur
teze drepturile. Așa și pasagiulă despre cestiunea bise- 
ricăscă. Ce avea să caute acela în adressă? Au am fă
cută ce am putută și mai multă nu facă cu nici ună 
preță. Ce privesce guvernulă meu de mai nainte, vă 
declară pe față, că elă a lucrată șăpte ani întregi după 
ordinele mele esprese și iau asupră’ml pentru elă deplina 
răspundere. De aceea vă provocă, să vă consacrațl afa- 
ceriloră interne, unei bune administrațiuni, unei sănătăse 
politice financiare a țării; în acestă lucrare mă veți avă 
totdăuna de celă mai fidelă aliată. Dăr în momentulă, 
în care atingeți lucruri, ce nu vreu să se atingă, mă veți 
constrînge să disolvă Scupcina. Dăcă guverunlă va fi 
aplecată a lucra după intențiunile mele, atunci păte gu
verna mai departe, ăr de nu, atunci ascrieți vă d-v6stră 
causa, de 'ă chemă ună guvernă, care în unire cu Scup
cina e gata să țină sămă de intențiunile mele. Eu stau 
pe tăremulă constituțiunii, dela care nu mă abată nici 
cu ună policară, cu tote că mărturisescă, că drepturile, 
ce in puterea constituției actuale le are corbna, suntă 
prea mail, căci acelea stau cătră drepturile corporațiunei 
legiuitore in raportă ca 3 la 1. Drepturile {statului tre
bue să fiă împărțite între coronă și parlamentă, dăr câtă 
vreme acesta nu s’a făcută in formă legală, eu facă usă 
de drepturile ce le am și nu cedeză nimică din ele.

Din aedstă vorbire result.ă., că regele Milanu 
se află în conflictu cu guvernulă, cu Scupcina 
și cu poporațiunea țării, care — precum se scie 
— a adusă pe Ristici la putere și a alesă Scup
cina actuală, fiindu făcute alegerile în cea mai 
deplină libertate. Mai resultă că raporturile din
tre Serbia și Austro-Ung >ria s’au schimbată cu 
totulă în defavorea monarchiei nostre, și că nu
mai regele Milană mai întreține raportulu de pre- 
tiniă. In astfelă de împrejurări, regele Milană 
are o grea și amenințată posițiune.

seri6.se
seri6.se
ofici6.se
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’ SOIRILE PILEI.
Cetimă In «Foia bis. și scolast» : „Escelența Sa 

Prea SAnțitulâ Metropolită Or. Ioană Vancea, însoțită de 
Dr. Alexandru drama, profeioră de teologia, a plecată 
in 11 Decemvre a. c. la Roma spre a participa la ser
barea jubileului sacerdotalii ală Summului Pontifice f.e- 
onă XIII. In același timpii călătorescă la Roma și llir- 
trissimii Domni EpiscopI Michailu Pavelă, Pictorii Mi 
hali ți Ioană Szabo.“

Se scrie din Deva, că in afacerea alegerei de de
putata alo Baiei de Crișiu a plecato in acesta din urmă 
orașă deputatulă dietală Zoltan însărcinata cu cerce
tarea. AdvoeatulQ Imets din Deva ca losta președinte 
electoralo a fostă citată pe (Jiua de 12 Decemvre n. la 
Baia de Crișiu. Advocatulă Desseanu din Aradă ca re- 
presentantă ală contracandidatului Truța a plecată și elă 
acolo. Din partea tribunalului din Deva e Însărcinată cu 
cercetarea consilierul!! de tribunală Moții ; își va face 
Insă mai târijiu ce'i dicteză oficiulă, deărece abia acum 
a primită protocolele ; se dice că ar fi fostă strămutate 
și abia au fostă găsite la comitată. Așa e informată 
«Sieb. deutsch. Tgblit*.,  căruia i se mai spune că Emil 
Koszperda (ostă adjunctă solgăbirăescă și George BeovicI 
din Baia de Crișiu au fostă condamnați de tribunală pen 
tru ațițare la 3, respective 2 luni inehisăre de stată și 
30 fl., respective 20 (1. amendă.

*) Două tomuri â 600 pagine. Paris C. M irpon & 
E Flammarion ăditeurs. 26 Rue Racine, pie. l’Odăon.

—x—
Din Bruxela se comunică, că generalulu Brialmont 

a fostă urgentă invitată de guvernulă română, să mârgă 
imediată la BucurescI și să Inspecteze fort ificațiunile.

—x—
Regele României a primită, din incidentulă aniver

sarei luărei Plevnei, o telegramă de felicitare dela Ma
rele principe Nicolae din Moscva. in cure se comunică că 
corpulă grenadiriloră ruși, care a stată înaintea Plevnei 
sub comanda Regelui Caroiă, a băută in sănătatea Ma
iestății Sale și a armatei române Regele comunică ofi- 
ceriloră de față telegrama, ridică paharulâ și b&u In să
nătatea Mirelui principe Neeulae.

— x—
Din Obadă i se scrie «Luminătorului11, că în năptea 

din 6 Decemvre a. o. nou, nesce rău-fâcătorî au pă
trunsă pe terestră in biserica română gr. or. de acolo și 
au dusă eu carulă cassa wertheimiană de feră închise, 
în care se aflau libele despre două mii florini depuse și 
trei sute florini bani gala. Insciințările și pașii judeeă- 
torescl necesari s’au făcută numai decâtă.

—x—
Reuniunea germană de cântări din locă va da 

Sâmbătă în 17 Decemvre n., in sala hotelului Nr. 1, o 
serată cu câDlece (Liedertafel) sub conducerea d-loră 
Anton Brandner și Leopold Frank. Programul e destulă 
de bogată și variată. Ineeputulă la 8 6re săra.

—x —
La 24 Decemvre n c. se voră elibera din tote sta

țiunile Transilvaniei ale căiloră ferate ungare bilete pen
tru Budapesta și retour cu o rcducțiune de 50°/, Amă
runte in acăstă privință se dau pes'e câteva <jde de că
tră Biroulă orășenescă de călători din locă.

în memoria lui Georgiu Angycl,
fostă Consiliară de Curte în pensiune, repausată la 6 

Dec. n. in etate de 81 de ani, la Săbeșiu.

Se ducă bătrânii unulă după altulă, și rămână tinerii 
ca să ajungă pe bătrâni.

Ce ne lasă ei după sine?
Unii golă ?
Da, ună golă materialii, der nici de cum morală! 
Ne lasă ca exemple: ună devoiamentă fărâ mar

gini cătră împlinirea datoriilortl, și o învăpăiată iubire și 
nedespărțită alipire cătră limba și naționalitatea din care 
an făcută parte.

Oh, deeă le-ară sci prețui aceste in deajun<ă cei 
rămași fn vieță, mai alesă tinerii, noștenitorii bălrâniloră.

Unulă dintre acei bătrâni, devotată funcțiunii sale 
și iubitoră de limba și naționalitatea sa a fostă și repau- 
satulă bătrână Georgiu Angvelă.

Și, dâcă ehl n’a făcută sgomotă fn viâță cu simță
mintele sale, naționale, lucru care i s’a imputată de multe 
ori, causa a fostă, că era modestă, blândă, blăjină și cu- 
getătoră; nu-i plăcea sgomotulă și oslentațiunea.

Insă cei ce l'au cunoscută mai de aprope, polii 
mărturisi in cugetă curată despre simțămintele lui nobile 
și curată naționale.

N’am de scopă a descrie intrega viâță a repausa- 
tului, pentru că nu am date la mână.

De m ii multă ca ună pătrară de secuhl mă aflu 
depărtată de densulă.

Voră fi păte alții mai apropiațl dintre amici, rude 
său cunoscuțl, și mai în sfare ca să o facă acăsta.

Eu însemnă aci puține câtă sciu și câte am putută 
păstra in memoria din viâța cea lungă și activă a repau- 
satului.

Acăsta o facă fără date sigure; din venerațiune ce 
am avută cătră repausatulă, și din pietate ce am cătră 
memoria lui. Și mai vărtosă, ca să dau indemnă altora, 
cari avendă datele necesarie a mână, să-i descrie bio
grafia.

Georgiu Angyel (său Angyal) s’a născută, după cum 
arată anunțulă morții sale, la an. 1806, în orașulă Zlagna 
din munții apuseni.

Tatălă său, teologă dela universitatea din Lemberg, 
a fo.-til preotă română unită și profe.soră la gimnasiulă 
catolică din Zlagna, care gimnasiu arejendă la 1848, nu 
s’a mai restaurată de atunci.

Tănărulil Georgie șl a făcută studiile gimnasiale in 
orașulil său natală, cu succesil escelentă. Dup’aceea stu
diile filosofi-e și juridice la academia de drepturi din Clușă, 
cu același succesă.

Apoi a fostă trimisă la Academia montanistică din 
Șemnitz, în nordulă Ungariei, academia germană și for’e 
celebră p’atunci. cu scopă ca să se prepare din scdnțele 
montanistice (băieșesd) pentru cariera ce avea să o îm
brățișeze Acolo, fiindă printre eminențî, a obținută ună 
stipendiu de ală statului.

După terminarea studiiloră montanistice a fostă a- 
plicatCi in funcțiune la A.șeijămintele erariale din Zlagna, 
unde a funcționată înaintândă după merită din gradă In 
gradă, până la fatalulă ană 1848.

In timpulă acesta se căsători cu d-ș6ra Grunwald, 
fiica unei văduve farmaciste din Zlagna. Acăstă căsătoria 
însă nu fu fericită, pentru că după ună timpă de 3 său 
4 ani se despărțiră, der nu de Iotă, ci numai de convie
țuire «a fhoro et mensa«, fiindă-că cununia se făcuse 
după ritulil catolică, de care se ținea miresa. Apoi sciută 
este, că la catolici nu se polă despărți căsătoriții decâtă 
numai de locuință; afară de Francia, unde-i desparte le
gea civilă.

De aceea repausatulă a trebuitil, după decisiunea 
consistoriului rom. cat. din Alba-Iulia, să dea interten- 
țiune fostei sale soție in totă viăța ei destrăbălată, și 
aceea crescea după cum crescea salariulă bărbatului său.

Ar^endă orașulă Zlagna inpreună cu așeijămintele 

erariale în 1848, Angyelă s’a retrasă mai întâiu la 
Abrudă, după aceea la Alba-Iulia și mai târijiu la Sibiiu, 
unde a funcționată în cele erariale.

După stingerea revoluțiunei, la 1849, a fostă trimisă 
la Zlagna ca să adune resturile devastațiunei așeijămin- 
teloră, să organiseze și incepă regulata loră funcționare.

In timpulă absolutismului nemțescă a fostă aplicată 
la guvernulă țărei în sfera montanistică erarială, fir in 
timpulă provisoriului lui Schmerling a fostă numită con
siliată în guvernulă țărei, mutată din Sibiiu la Clușiu.

Sub ministeriulă ungurescă a fostă pensionată, îm
preună cu alțl consiliarl guverniali și funcționari mai 
îitalțl români. Dănsulă însă î.șl făcuse anii servițiubii și 
avuse dreplulă la pensiunea întrăgă.

Ca pensionară a stată vreo del ani în Viena. Pă- 
răndu-i-se prea scumpă traiulă de acolo, de altă pai le 
dorindă a șl petrece dilele mai cu liniște in patrie, s’a 
trasă pe la anulă 1874 la Șebeșă, unde avea o nepătă 
măritată după judele Baraschivu, omă simpatică, pe care 
l’a iubită repausatulă pănă la finele vieții sale.

Repausatulă a fostă ună funcționară activă și ze- 
losă, credinciosă statului, cărui a servită in modulă celă 
mai consciențiosă.

Română bună, patriotă adevărată, oină talentată 
cunoscea perfectă limbile țărei, plus limba latină pe care 
o mănuia cu esactitate, înțelegea bine și limba francesa.

Omă dedată a nu sta in neaclivitate, ca pensio
nară încă de a pururea cetia ori scria.

In anii mai din urmă nu’și prea părăsi odaia în 
care locuia, și ocupată cu cetitulă slăbindă din In <|i, 
se stinse ca o luminare.

Fiă-i țărîna ușără și memoria binecuvântată!
O cuscrime din depărtare.

„Comitatulă de modela"
«E’lenzek1* dela 14 Decemvre n. aduce câteva probe 

pentru a dovedi, că nu înzadară ’i s’a dată comitatului 
lui Bat ffy-pașa numele de comitată de >modelă«, căci 
în adeveră așa este Binffy este comisară regescă și’i 
s’a dată lui pe veciă fișpanatulă a două comitate mari, 
alcătuite din patru comitate de mai nainte. Nu-i lip- 
sesce dâr nici autoritatea și nici puterea de minuni fâ- 
că(6re.

Una din minunile mai nouă ale lui Banffy-pașa 
este, după cum dovedesce , Dllenzek", facerea din nimic 
a căiei ferate pentru «fericirea1* supușiloră săi. Nu erau 
bani de unde să se facă acăstă cale, dâr „marele" 
Banffy a dată odată cu piciorulă în pământă, a tjisă 
ună „fat“! și calea ferată s’a făcută. Ca multe alte 
instituțiunl ale «gloriosului» pașă, așa și acăsta revarsă 
asupra poporului credinciosă mulțime „de folăse pi an
tice1*,  pe cari «Ellenzăk*  le entimără In următărele: Va
lea Someșului, pe care atâta de falnică circulăză noulă 
trenă, geme de mulțimea restanțeloră acțiuniloră nesol- 
vite: acționarii suntă puși sub esecuțiă; ei nu au ce-i 
dreptă de r-âtă ună singură folosă de trenă, der și acesta 
le este peste capă de ajunsă: folosulă loră este acela, <ă 
astădl executorii potă mai repede percurge dela unu sată 
la altulă.

Apoi este adevărată că acționarii dividende până 
acuma nu au căpătată, der nu tace nitnică, căce la tim- 
pula său au căpătată celă puțină promisiunea că li-se 
voră da dividendele. Apoi cine nu se mulțumește cu 
puțină, nici cu multă nu se mulțumesce. Speranța pen
tru omă este o tortură, și pentru ca «fericitorulă de p<>- 
pore*  Banfly să mântuescă pe supușii săi de acostă tor
tură, șl-a pusă deja de gândă ca să consacre dividen-

FOIEETONU.

Druinont despre Români.
In literatura năstră este o rară aparițiune, deeă o 

carte se tipăresce în a treia, a patra edițiune.
Nu este insă totă așa la națiunile mai mari și mai 

culte, nu mai alesă la Francesl.
Așa opulu despre care am se vorbescă este o în

cercare — «Essai" — din istoria contimporană, elă se 
ocupă cu Jidovii din Francia.

Cu tote acestea din luna lui Decemvre 1885 pănă 
In primăvera trecută a ajunsă peste o sută douăzeci de 
edițiunl. Exemplarulu, ce e ia mine, e de ediția a noul- 
deci și una.

„La France Juive*  de Eluard Druinont*)  — căci 
despre acesta e vorba—prin trecerea sa cea mare arată, că 
se ocupă cu o cestiune de actualitate, cu influința pre 
potentă a plutocrației jidovescl, și mai arata că la Fran
cesl nu numai literatura realistă, d. e. romanele lui Zola, 
ci și cărțile seriăse încă suntă căutate.

Afară de capitululă I, unde face o comparațiune 
intre SemițI și ArianI, și dă o caracierisare Iu generală 
a Jidovului, totă opulă tracleză influința Jidoviloră a

supra vieții politice-sociale din Francia, încependă dela 
anulă 353 d. Chr. pănă in ijilele noslre. Digresiunile, 
ce le face, suntă mai multă seu r ai puțină în legătură 
eu referințele din Francia.

In una din aceste digresiuni se ocupă și cu Ro
mânii din regală, precum urmeză :

♦

La pag. 450 t. I. vorbesce desp’e congresulă din 
Berlină, la care din parlea Franciei a luată parte mi- 
nistrulă afaceriloră străine Waddington. — Acestă Wad- 
dinglon n’a fostă privită cu ochi buni de adevărații pa
triot! francesl, pentru că era Englesă și pentru că era in 
servițiulă Jidoviloră. In congresulă din Berlină încă a 
jucată ună rolă tristă în privința asta. Stă pentru ce 
ilă crestâză Drumont.

Incâtă pentru Francia — cjice Drumont — Wad- 
dington nu reclamă altceva, decâtă emanciparea .Jidovi
loră din România.

Despre România — precum și despre Germania — 
vomă vorbi In proximulă nostru volumă „d’Europe 
juive*  ■ deastădată nu ne ocupătnă cu intrebirea, că ce 
are ca comună cu Francia,

Orice ar minți pressa jidovescă, toți sunlemă câtă 
de puțină în curenta cu situațiunea acestei țâri, Ro
mânia.

Bravi, artiști, ospiialî, Românii, cari se tragă dela 

vechii coloni ai lui Traiană, amintescă adeseori cu pre- 
dilecțiune, că însuși numele loră constaleză strânsa con- 
sângenitate cu fii bătrânei Rome.

Și intr’adevâră numai sub Aureliană fu constrin-ă 
Roma a lăsa Barbariloră Dacia, și in locă de Dacia mon
tană a substitui pe eelăldtă mală ală Dunării Dacia 
ripensis.

Noi nu ne vomu ua așa ușoră ca și impăratulă 
«rămasă bună*  definitivă dela acestă poporațiune ro
mână eroică din Dacia Traiană, — așa scrie la acestă 
subiectă Victor Duruy. — Vrednică de originea sa și de 
aceea, ce i-o-au dală cele dintâiu cetăți ale sale, ea a 
jucată în Carpați rolulă lui Pelagiu și ală soțiloră săi in 
Austria, bâtendu-șl jocă din înălțimea fortărețeloră inex
pugnabile de orice invasiune, recâștigândă pasă de pasă 
terenulă perdută, in vreme ce invasiunile s’au trasă spre 
mâijăiji și spre apusă, și reconstituindă după șesespre- 
4ece veacuri de lupte, o ItaliA nouă, Tera românlscă, 
pe ală cărei poporă de rassă latină ilă salută presintele 
in rangulă națiuniloră libere.

Tipulă italiană a căpătată la Români ună felă de 
grațiă orientală bărbătăscă și poetică in același timpă, 
loră le place a cânta săra la strălucirea steleloră acele 
melodii originale, ală cârorQ ritmă bizară iți rămâne In 
urechea fermecată. Ei ar fi cu ună cuvântă perfectă fe
riciți, ca și Francesii, dâcă n’ar exista Jidovii,
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dele acționarilorfi pentru unO scopfi sfânta filantropicii: 
ba mai multa: »pulerniculfi“ fișpanfi, precum presimte 
• Ellenzek', va lua disposițiu.il si" despăie cu deslvîrțire 
pe acționari de dreptulu de groprietate ală aețiuni- 
loră lorii.

Pănă nu era trenulă, era rău; după ce s’a făcută 
trenulă este muliu mai rău. Apoi să dică cineva, că co- 
mitatulă lui Batiffy-pașa nu e de modelă?

A mai lăcută fișpanulă BanfTy ună teatru perma
nentă in Deșiu, despre care scimă că s’a ridicată prin 
repartiții forțate pe poporule româneseO. „Ellenzăk« cjice, 
că ptibliculfi din afară privesce cu desfătare la frumo
sule edificiu ala teatrului, der că ce se petrece fnlăuntrulQ 
edificiului, acesta nu-lfi nleresăză; directorii teatrului 
dau lalimentil unulă după altuia, musele s’au îmbrăcate 
in doliu și ll-au înlorsă spatele biețilore actori.

Pănă nu era aceste teatru, era rău; s’a făcută tea- 
trule și răule s’a duplicată. Nu e acesta 6re comitate 
de modelă?

In fine a mai înscenată fișpanulă Binffv și o es- 
posițiă in metropola Deșiu. A durate a.-e-lă espo >țiă 
o săptămână, der s’a sfârșite cu ună deficit u multă mai 
lungă decătă o septemână. Fișpanulă a date ordină po
porului din comitată să plătescă deficitu'ă făcută de 
„domni'; der de unde să-!ă plătăscă, decă Iotă ce a- 
veau a foste consumate de progresele spre m dernitate? 
— Der de ce trâbă suntO judecătoriile r. și esecutorii ? 
intrăbă „Ellenzek». Acum — continuă elă — aceștia 
garnisescO „gloria*  prevădută a esposiției cu sunetulă 
tobei esecutoriloră și averea sârmaniloră proprietari din 
comitate emigreză in mânile acelora, cari dau m-.i multă 
pentru ea.

*) Acâstă <hiar așa se petrece și in Rusia. In 
„Juif de Sofievka^, ună volumfi publicată la Pion, V. 
Rouslane, care, după cum se 4iee este pseudonimul unei 
femei de o inimă nobilă, a baronesei d’UxkulI, ală cărei 
bărbată e ambasadoră din partea Rusiei la Curtea din 
Italia, a descrisă în modă admirabilă absorbțiunea unui 
sată intregă prin o familiâ jidovâseă. Ună Jidovă cade 
de slăbiciune la pdria unui castelă, ună servitoră bătrână 
condusă de instinetu vrea să-lă alunge, dâr domnulă în- 
durătoră ilă ia de pe stradă; peste câți-’a ani însă ji- 
dovulă ajunge domnfi; elă a adusă acolo ună tribă în-

Urmarea unei glorii de o săptămână este sporirea 
din 4' in 4' a mulțimei năcasuriloră. Svonulfi gloriei 
s’a prefăcută in svonulfi tobei. Cu adevărată, frumosă 
musică urmăresce înaintarea spre progresă a poporeloră 
din aceste comitate de modelă. Potă fi mângâiate!

După cele spuse de „Ellenzek*,  nu mai e nevoiă 
și de alte comentatii.

Rfcspunsulu camerei române la luosagiulft 
tronului.

Cetiniu în „Monitorulu oficială” din Bu- 
curescl:

Marți, 1 Decemvre n., la orele 11 diminâța, M S. 
Regele, in presența D loră miniștri și incongiurată de 
Casa Sa, a primită în sala Tronului, cu solemnitatea o- 
bicinuită, biroula și comisiunea Senatului, însărcinată a 
presența M. S. Regelui adresa de răspunsă la Mesagiulă 
Tronului. D. Dimitrie Ghika, președintele Senatului, a 
dată cetire următorei adrese:

Sire! Senatulă României se simte in totdeuna fe
ricită de a răspunde la apelulă Tronului și de a aduce 
MaiestățilorO Vostre ornagiulă simțămintelorQ de iubirii a 
devotamentă ale țârei întregi.

Cu o viuă mulțumire am primită, Sire, încredin
țarea dată de guvernulă Maiestății Tale că relațiunile 
Statului română cu Puterile străine suntă satisfăcătftre. 
că o politică ințelăptă și patriotică a întărită și mai 
multă credința aceloră Puteri că România este ună e 
lementă de ordine și de progresă In orientulă Europei.

Inaugurarea unui nou regimfi economică și stâ- 
raințele ce depune guvernulă Maiestății Tale pentru a 
încheia cu Puterile străine tractate de comerciu, basafe 
pe interesulă desvoltărei comerciului și industriei națio 
nale, răspundă la o trebuință simțită de țăra întiegă, de 
aceea cu încrederea în viitoră salutămă acum semnarea 
unui tractată de comerciu și cu imperiulă otomană.

De asemenea Senatulă se va grăbi a se ocupa cu

lucrările ce suntă menite a fixa intr’unfi modă statornică 
fruntaria dintre România și Ausiro-Ungaria.

Senatulă vede cu fericire, Sire, că organisarea for- 
țeloră ndslre de apărare urineză o desvoltare progresivă 
sub conducerea luminată și plină de solicitudine a Ma
iestății Tale.

In domeniulă luerăriloră publice România a luată 
in acești din urmă ani o deosebită desvoltare și totulfi 
face a spera că, urmândă impulsiunea dală, ună însem
nată progresă se va realisa cu complectarea rețelei căi- 
loră năstre lerate, cu lucrarea podului peste Dunăre, a 
portului Constanței și a celorlalte mari lucrări cari suntă 
in cursă de executare.

Tole acestea, Sire, dândă o mare desvoltare acti
vității naționale, grațiă legiloră de interesă economică și 
financiară ce s’au votată, grațiă creărei diferiteioră insti- 
tuțiuni meni e a spori și a desvolta sorgmțele avuției, 
creditulă nostru publică este bine întemeiată in lăuntru 
și in afară.

In ordinulă judecătorescă diferitele măsuri ce s’au 
luată in sesiunile precedente au introdusă îmbunătățiri în
semnate. A venită insă timpulă de a se constitui ma
gistratura română pe base mai puternice pentru a fi 
deapururea la nivelată slărei de progresă ce s’a reali 
sală; de aceea Senatulă a salutată cu bucuria reforma 
judecătorăscă care are să vină în desbaterile sale în 
cursulfi acestei sesiuni.

In școlă progresulă se vede pe 4' ce merge. Ală
turi cu acestă progresă edificii destinate învățământului 
publică au începută a se ridica multe în sate ca și in 
orașe.

Senatulă nu va lipsi de a depune totă stăruința 
pentru îndeplinirea reformei instrucțiunei publice, legea 
din anulă 1864 ne mai răspuntjendă la trebuințele 
de a4i

Șirei Țâra vede și simte că fiă-c-are ană ală dom
niei Majestăței Tale adaugă partea sa la consolidarea 
statului română, la desvoltarea morală și economică a 
poporului; țăra vede și simte că buna stare a popula- 
țiunei rurale a atrasă in totdeuna părintăsca îngrijire a 
Majestăței Tale.

însuflețită de ună simțămenlă profundă de încre 
dere în viitoră, Senatulă, ajunsă acum la a patra se
siune a legislaturei sale, se simple fericită că i-a fostă 
dată a aduce pâtra sa la înălțarea edificiului națională. 
Trimiși aici de sufragiulă liberă și sinceră ală poporului 
română in urina revisuirei conslituțiunei și legei electo 
tale, acei dintre no1, cari vomă eși in urma preinoirei 
parțiale, prevă4ută de consiituțiune, ne vomă fotorce în 
sinulă poporului cu credința că ne-a mă îndeplinită da
toria dândă guvernului Majestăței Tale ună concursă 
conscimciosă și cu credința că progresele realisate voră 
rămâne și se voră desvolta.

Revisuirea constituțiunei și noua lege electorală ațe- 
dândă stalulă română pe base temeinice, nimeni nu va 
mai pută face ca curentulă progresului să dea Înapoi, 
nimeni nu va mai pute fi îngăduită a silui garanțiele 
constituționale ce țâra ’și-a dată și nimeni nu va pută 
cerca să se atingă câtuși de puțină de temelia statului: 
Dinastia.

Poporulă română, sciindă a înfrâna ambițiunile per
sonale și pasiunile momentului, strinsă unită imprejurulă 
Tronului, va urma cu hotărire și cu tărie totu înainte 
pe calea legalităței constituționale, pe calea patriotismu
lui luminată.

Să trăiesci Sire! Să trăiască M. S. Regina!

M. S. Regele a răspunsă :

Domnule președinte! Domniloră sen toii! Simțe- 
mintele ce exprimați astâc^I pentru Regina și pentru Mine 
cu atâta căldură suntă o noua dovadă că poporulă ro
mână a răspunsă lotdeeuna la iubirea și la înehederea 
ce aină avută inlr’ensulă.

înțelegerea statornică ce a existată intre corpurile 
legiuităre și guvernulă Meu suntă o dovadă că țera simte 
că numai prin exercițiulă pacinică ală libertățiioră con
stituționale și prin respectulă legiloră vom asigura des
voltarea și întărirea Statului română.

Vă mulțămimă, Regina și Eu, de simțemintele de 
iubire și de devotamentă ale Senatului, și fiți totdeuna 

încredințați că tăte gândurile și cugetările Nâstre suntă 
necurmată devotate iubitei nâstre Românii.»

Mulțămită publică. Pentru biblioteca năstră dela 
școla română confes. din Șomcuta-mare amă mai pri
mită gratuită următărele opuri:

1. Dela autorulă, d. V. Gr. Botgovană prof. prep, 
in Gherla: a) ântăia, a doua și a treia carte de aritme
tică pentru șcOlele poporale române; b) Spicuire din is
toria pedagogiei la noi — la Români; c) Raportulă lui 
Avramă lancu; d) Stupăritulă de Ioană Costină.

2. Dela D. Augustină Paulă, teologă de Pesta: 
a) Rătăcirile lui Odiseu, traduse în versuri de Sim. P. 
Simonă; b) Lira mea, poesii de losifă Vuleană ; c) Se
cretele a trei nopți, romană după Frankstein — de Pam- 
filiu Grapini, edițiunea Am. Familiei în Gherla ; d) Căr
țile sătenului română, anulă 1876; e) Higiena, de Dr. 
Vasiciu anulă 1878: f) Iscarioth tragediă,5 felvonâsban 
irta Vâradi Antal.

3. Dela D. Ioană Boeriu învățătoră ală scâlei con
fes. din Gherla: a) Resullatulă filosofici, traducere pre
lucrată de Ioană Papiu ; b) Biografia Sf. Ioană Chrisostomă 
de G. Pasca: c) Cartea Sf. Ioană Chrisostomă despre 
preoți, tradusă de Ioană Papiu; d) Cultura frăgariloră 
și vermii de mătase de P. Gonczy.

Primâscă deci on. d ni donatori mulțămită noslrâ 
publică ce le esprimămă și pe acâstă cale, pentru prino- 
sulă adusă pe altariulă culturei naționale a poporului ro
mână din opidulă Șomcuta-mare și jură, la care scopă 
numai așa vomă ajunge resultatulă dorită, dăcă ne voră 
sprigini și alțl Români buni de inimă. Lucrulă e înce
pută, ne sugămă dâră a nu fi dați uitârei. Ori ce scri
eri și opșore, mai cu sâmă de cele menite pentru popo- 
rolă română, valorâză multă spre impedecarea pericule- 
loră ce ne stau în calea lâțirei culturei naționale în po
porulă din părțile acestea*).

Șomcuta mare, la 6 Decemvre 1887.
Eliă Popă,

învăț, și not. sen. școl. confes.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

VIENA, 16 Decemvre. — In urma arti
colului din „Ruski Invalid", care vestesce 
110116 masuri militare, situațiunea s’a în- 
naspritu. Pentru puterile plicii s’a ivitu 
necesitatea d’a nu mai românea numai pe 
lăuda mCsuri pregătitore.

PARIStl. 16 Decemvre — Camera a pri
mită favorabilă declarațiunea cabinetului, a încu
viințată indemnitatea, după ce cabinetulă n’a 
pusă cești unea de încredere.

DIVERSE.
Morții dela Waterloo. — Colonia englesă din Bel

gia a decisă sâ transporte la cimitirulă d’Evere resturile 
ofițeriloră și soldațiloră englezi că4uțl în lupta memora
bilă dela Waterloo. Inițiativa întreprinderii a luat’o lor- 
dulă Vivian, ministrulă plenipotențiari ală Britaniei-Marî 
la Bruxela. Se va ridica la Evere ună monumentă, care 
va costa cinci4ecl de mii de franci. Guvernulă engle
zesc ă s’a angajată sâ verse a patra parte din suma a- 
câsta; ce mai trebue pănă la acoperire se va strânge 
printro subscripțiune publică, la care colonia englezâscă 
din Bruxela va participa cu 4ece mii de lei.

*) Apelămă ți din partea ndstră la piiblieulă română 
sâ contribue, care cu câtă păte, la înființarea bibliote- 
ciloră poporale, care au o menire din cele mai binefă- 
cfilăre. — Red.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresiauu.

Jidovulă aici nu constituesce o bolă fixă, o baltă 
mai multă ori mai puțină eslinsă, mai multă ori mai 
puțină infectă, ci este ună felă de scurgere perpetuă, ce 
nu o poți opri. Marele reservoriu ală semitismului, Ga- 
Iiția și provinciile limitrofe rusesc!, I.șî vărsă fără încetare 
acolo bordeie loră puturose.

De o sută de ori s’au descrisă acești Jidovi destu- 
pălori de sticle, cu caftanulfi loră murdară, cari lasă gu- 
noiu pe unde trecă și suntă ună periculă constantă pen 
tru salubritatea publică.

Legați de acâstă (eră, unde după cum 4>că ei, are 
să li se nască Messia din familia Isrolka, Jidovii au fă
cută d:n ea, ceea ce ară vrâ să facă și din Francia; o 
înghită, o roda, o sugă, o storcă. Monopolisândă vin
derea băuturiloră spirtuâse, ei tragă la sine încelulă cu 
încetulă toți banii, tăie proprietățile din țâră. ’)

Din momentulă, ce și-a pusă ună economfi picio - 
rulă intr’ună hirtă, elfi e perdutfi, tOle i se prăpădescfi! 
economia, câmpulfi, vitele, hainele, inelu'fi de logodnă 
chiarfi, totă. îndobitocită de veninulfi turnată in elă, 
nenorocifulă iscfllesce o obligațiune grea, pre care nu i-o 
presenteză pănă târ4iu după aceea, când nu mai e în 
stare să plătâscă. Atenei Jidovulă aduce licitația, și unfi 
cumnat ti ală lui cumpără cu unii preță de nimica mica 
avere a bietului omu.

Totă comerciulă celă mică,— scrie d. Ernest Des- 
jardins, *)  membru ală institutului, ca și D. Waddinglon, 

tregii; domnulă s’a ruinată, casa boierâscă e în pose
siunea înșelătoriloră. Desnodămentulă e teribilă. Țăranii 
își iau cruntă răzbunare. — In butulfi înțelepteloră mă
suri luate de guvernulă rusesefi, baronulă jidovă Stie- 
gletz n’a lăsată rnai puțină după mbrte, decâtil o avere 
de 300 mihone.

Vampirismulă jidovescu șl-a păstrată încă in țera 
acesta caraclerulă său brutală și materială; la noi (in 
Francia) polipulă e cu mănuși, elfi iți răpesce punga fără 
violență. Dâ<ă victima strigă din întâmplare, pressa ji- 
dovescă începe a face tămbălău, ea să-i amuțâscă graiulfi, 
sfrigândă; „Libertate, principii dela 89, uitarea j>rejudi- 
țiiloră barbare . , .“ Nefericitulă ruinată înțelege, că 
nu-i bine să se plângă și merge să se sinucidă departe 
de palatula Jidovului, ca să nu-lă contuibe.

*) Les Juils de Moldavie.

der mai puțină suspectă de exsgerațiune,—este în mânile 
loră: laptele, carnea, fructele, rachiulă mai alesă, pre 
care ei nu 10 bă i, der falsificându-Iă cu vitriola inșâlă 
pe Români și lnvenineză deopotrivă orașele și satele.

Acesta poporă — celă jidovescă—4'ce in al1Q l°cQ 
același scriitorii, nu vrea nici a servi, nici a se instrui, 
nici a se cultiva, nici a plăti; elfi nu vrea să ia parte 
nici la o sarcină, nu aduce nici o jertfă nu se supune 
nici chiar legiloră de poliția, regulamenteloră de higiena, 
cu cele optă sute de mii de brațe, nu prindă nici piu- 
gnlă, nici sapa, nici pușca — ci numai arginlulfi.*)

£tă clienții pe cari D. Waddington îi recomandă 
Franciei, apărătdrei seculare a celoră asupriți; â'ă aceia 
a căroră causâ o ia elă în mână spre mirarea lui Bis- 
mark, care rîdea cu hoholă in fiecare ședință. în care 
ministrulă nostru aducea pe tapeta cesliunea acâsta. 
---------------- (Va urma).

*) Jidovii din România an celă puțină meritulfi, 
de a’șî mărturisi cu o anuml'ă fran< lieță frica loră de 
mânuirea armeloră. In 1 Iulie 1865 s’a depusfi pe biu- 
roulă senatului din BucurescI o petițiune a Jidoviloră din 
comuna Leova, cari pentru de a se libera de serviciulo 
militară au 4'ad următdrele: »Fiind că noi Jidovii sun- 
temă în genere nisce fricoși, cari nu puternă împușca 
nici chiar ună iepure — motivă, pentru care ne-amă 
perdutfi pa'ria și gememfi de două mii 4e ani într’o si
tuați unemai inferiâră, decâtă a tuturora — nu putemă a 
folositori patriei ca soldați". (Archives israelites, annââ 1865)
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JNr. 268. GAZETA TRANSILVANIEI. 887.

Ouraulâ la bcraa de Viena
din 15 Decemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/, . . . 98 05
Rentă de h&rtiă 5°/0 . . 83.20 
Imprumutulii căilord ferate

ungare ....................... 148. —
Amortisarea datoriei căi-

loril ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 93 75

Amortisarea datoriei eăi-
lorfl ferate de osta ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 11225

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................. 103.50
Bonuri cu cl. de sortare 108 25 
Bonuri rurale transilvane 103 50

Bonuri croato-slavone . . 105 75 
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................... 98.75
Imprumutula cu premiu 

ung.................................121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiă austriacă 79.10 
Renta de arg. austr. . . 81 60
Renta de aura austr. . . 110 70 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile bănccl austro-

ungare.......................  875 —
Act. băncel de credita ung. 279.50 
Act. băncel de credita austr.274.90 
Argintula —. Galbinl

împărătesc! .... 5.97
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126 30

ISurxa <le lliK'iireHCi.

Cota oficială dela 30 Noemvre st. v. 1887.
Cum p. vend.

Renta română v5%). 93>/2 9^/3
Renta rom. amori. (50;0) 96— 97—

» convert. <6°/0) 91 — 92—
icipr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit tone, rural (7°/01 105— 106—

• „ (5»/0) . 91 »/4 92l/4
> » urban (7°/0', . 103— 104—
• > (6»,'0> . 96— 97—
» . ’ v5°/o) ■ 87‘/a 88-/a

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/* 15.—
Bancnote auslriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovu

din 16 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote roinânesci . . . . Cump. 8.48 Vend. 8.51

Argint românesc . . . . . . > 8.45 • 8.48

Napoleon-d’orI .... . . . » 9.96 » 9.98

Lire turcescl................. . . . ■ 11.24 » 11.26

Imperiali...................... . . . « 10.24 • 10.26

. . . > 5 87 » 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6®/0 . • 101.— » 102.--

n * n 5°/o . „ 98.- - 99.—
Ruble Rusesel .... . . . » 110.— > 111-*/,
Discontulă . . . . B'/g-B’/, pe ană.

Publicațiune.
In urma ordinațiunei înaltului Ministeriu reg. de agricultură., eo- 

inerțu și iudustriă, ddto 13 Ianuarie 1887 Nr. 70,718/IXb, se determină, 
spre scopulu nouei alegeri, a 16 membri pentru secțiunea de comerțu și 
a 16 membri pentru secțiunea de industria a camerei de comerțu și in
dustria din Brașovu, diua de 9 Ianuarie 1888 (Luni) înainte de prâiidu 
dela 9 — 12 și după prându dela 3—6 ore, ca termini! de alegere, în 
casa sfatului din piață.

Se aduce acesta, din partea comisiunei alese să conducă alegerea, 
cu acelu adausfl la cunoscința publică, cum că alegerea atâtu pentru co
merciant! câta și pentru industriași (meseriași) se va ținea fiă-care pen
tru sine separatu, și că de alesă și îndreptățire a alege suntu tdte acele 
persdne din Brașovu, care ca comercianți și ca industriași (meseriași), 
sunti'i induse în respectivele liste de alegere.

Fiă-care alegătorii pote să-și dea votulfl numai în persdnă și anume 
său verbala său în scrisă.

Lista valabila a celortl îndreptățiți la alegere e espusă în t6tă I 
<}iua pănă la alegere în biroulu subscrisului, edificiulu magistratului Ulița 
căldărariloru Nr. 519-a, etagiulil ulii II-lea, spre esaminare din partea 
fie-cărui interesatu pentru alegere.

Brașovu, 9 Decemvre 1887.
Comisiunea destinată pentru conducerea alegerei

Ernst Hintz.
1—3 președinție comisiunei.

Sosirea și plecarea trenuriloro și postpioru în Brașovu.
1. Plecarea trenurilor!!:

1. Dola Brașovu la Festa:
Trenată de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
I’ri nulă mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ame^i-

11. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Feșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecțl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute seta.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amăcjl.

ai Dela Reșnovu-Zernescî-Branu la Brasovă : 10 6re înainte da a
b) „ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m
c) Din Secuime Ia Brașovă: 6 <5re săra.
d) „ Făyărațîi ia Brașovă: 2 6re diminăța.
e) . Siicele la Brașovă: 6 6re 30 minute săra.

A. Plecarea poștelor!!:
<V Dela Brașovă la Lie^novu-Zerneeci-Branu-. 12 ore 30 min. după amăcjî
i) s „ Zizinii: 4 ore după ameiji.
c) „ J5 in Secuime (S. Georgi): 1 6ră 30 minute ndptea.
d) s n la Făgăra^u: 4 ore dimineța.
«Z n iî la Săcele: 4 <5re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
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AMICULU FAMILIEI. J)iarO beletristică și enciclo- 
pedicn-literaru cu ilustrațiuni, CursulO XL — Apare 
tn 1 și 15 di a lunei în numeri de c âte 1 ‘/3—21 2 cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, roinanuri. suvenir! de lălătoriâ ș. a. — 
Mai departe tracleză cesliunî literare și scientifice, cu 
reflesinne le cerințe'e viei: i practice; apoi petrece cu 
atențiune viem so '...lă a Rcmâniloră de pretn'indenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străi
nătate; și prin umoră duir-e și satiră alesă nisiiesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesce a întinde luluroră indi- 
viițiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă,
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă inlregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi. 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biserieescă, scolastică 
ți literară. Cursulă XIII. — Apare iti broșuri lunare 
de câte 2'lt—3V4 cole; și publică arliclii din sfera tu
turora seiințelorâ teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerari. — Pialuld de abonamente pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — Iti noi, plă
tibili și in bilele de bancă și in timbre posta i.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr. unde se mai află dc venejare și ur
mă lovele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă -le l’aulina 0. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine. Nuv ’ă 
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută*  
lina C. Z. Rovinară. Prețuia 15 rr.

Fontâna dorului. Nuvelă poporală 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulă codrului. , i ,
Sima. Prețuia 10 ir.

Elă trebue se se însore. Nuvela de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. Ni-gruțin. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșil. Nuvelă is'orică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Waclis- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

c.

2

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

de Georgiu

Probitatea în copilăria. Schiță din .-fer a educa- 
țiunei. După Ernesl Legouve, membru alu academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. Prețuia 15 cr.

Hermann și Darotea după W. de Goethe, Iraduc- 
: liberă de Constantin Morarii). Prețuia 50 cr. 
Ifigenia în Attlida. Tragedia in 5 acte, după Eu 

npide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.
Peiulantulu. Comedia in 5 acte, după Augusto 

Kotzebue tradusă de Ioană St. ȘuluțO Prețuia 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa'ele 

gimnasiului din Fiume prin Vineețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu porlrelulă M. S. Regina României. Prețuia 
i5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buiieescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiale. Prețuia redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioana PopO Reteganula. 
Prețuia 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia lliscusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Sila.și. — Partea I. Paulă Hunfalvy despie 
Cronica lui Georg. Gabr. Sineai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
completd ) Broșura 1. 11. și III. PrețulO broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura 111. 30 cr. Tolefrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea 1. 11. III. 
IV. cuprinițendă materii forte interesante și amiisaute. 
PrețulO la tote patru 1 fl., câte una deosebilu 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. PrețulO 30 cr.

Colecte de Recepte din e<onomiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. PrețulO 50 cr.

Economia pentru sc6!ele popor de 'I'. Roșiii. 
II. Pr( (ulii 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru inveță- 
mentulu intuitivă în folosula elevilorii noimali (pre-

țiune

Unu volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Unâ volumO din 14 eole.

co
co-

Ed.

Tiporafia ALEXI, Brașovu.

parandiali), a invgțătoriloră și a altora bărbați de scălă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii preparandialo. Pre
țuia unui esemplarO cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
i. Iu literatura nostră pedagogică abia allâmO vre unii 
opO, întocmită după lipsele scolelorO năslre in măsura 
in care este acesta! pentru aceea ilă și reeomandămă 
mai alesO Directoriloră și invățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. PrețulO 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române nentrn s< <$- 
lele poporali In 3 cursuri de Maximo PopO profesorO 
la gimnasiula din Năsfiudil. — ManualulO acesta este 
aprobata prin lnaltu]o Ministere de cultă .și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — PrețulO 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparancjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrila Trifu, profesori! preparandialo. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarul^ sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș’ cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplarO broșată 40 cr. legata 50 
gata în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
t fl., in bgătură de luxă 1.50—2.50.

Miculă mărgăritarU sufletescu. Cărticică 
găciuni și cântai i bisericesc! 
tru pruncii școlari de ambe secsele. 
jnrisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplarO 
broșată 1- cr., — legata 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru
mose. PrețulO unui esemplarO trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 II.- 100 rsemp). 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe iedne
espedatu Iranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem- 
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui 
esemplarO legată e 15 cr.

cr.
90

le-
cr.

de ru-
— (rumosă ilustrată pen- 

Cu aprobarea

frumose Prețuia unui esemplarO
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